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Støbning af reliefvæg i beton
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fig. VI 1
Væg i bindingsværk, 
der danner grundlag for 
udformning af reliefvæg i 
beton og bronze

fig. VI 2

Rammer til udstøbning af beton

fig. VI 3

  Skitseringsarbejde i forbindelse med idéudvikling
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Støbning af en reliefvæg i beton 

Størrelse:

240x240x15cm

Materialer:

Støbekrydsfiner 18mm, neopren gummi 0,5/1.0mm, 
olie, sæbespåner, plastfolie, plastfolie med luftlom-
mer, beton (Aalborg White cementpasta, hvidt granit 
tilslag).

Udførelse:

I eksperimentet undersøges forskellige stoflige 
virkninger i beton. Dette sker ved udstøbningen af 
en række betonelementer, som til sammen danner 
en reliefvæg. Eksperimentet er udført i samarbejde 
med kandidatstuderende fra Arkitektskolen Aarhus. 
Desuden er der ydet faglig bistand af virksomhederne 
Aalbort Portland A/S og Dalton Betonelementer A/S.

Samtlige betonelementer er udstøbte i identiske stø-
beforme, med den indvendige dimension 60x60x25 
cm. Således er størrelsen på betonelementerne på 
forhånd givet, hvorimod overfladekarakteren kan va-
rieres (se fig. VI 2). 

Som udgangspunkt for undersøgelsen af de stof-
lige karakterer, er der valgt at relatere disse til den 
kontekst, hvori de efterfølgende skal indgå. Det har 
herigennem været intensionen, at lade de stoflige 
karakterer forholde sig til den bindingsværk væg, der 
danner baggrund for den samlede reliefvæg. 

I eksperimentet har de studerende undersøgt denne 
arkitektoniske problemstilling ud fra forskellige løs-
ningsmodeller, og er til slut endt med at overføre af-
tegningen af bindingsværkets tømmerkonstruktion til 
reliefvæggen. Således er der valgt en arkitektoniske 
idé der, på den ene side, placerer reliefvæggen foran 
bindingsværkvæggen, og herved dækker for denne. 
På den anden side, lader denne idé den skjulte bin-

dingsværkvæg komme til syne ved at overføre dennes 
aftegninger til reliefvæggen (se fig. VI 3)

Med udgangspunkt i den arkitektoniske idé har de 
studerende valgt, at transformere overfladekarakteren 
af bindingsværkets tømmerkonstruktion til helt ens-
artede flader i den endelige reliefvæg. Således udgør 
træets sorte, ru og grove struktur i bindingsværket 
en hvid, glat og neutral betonoverflade i relieffet. 
Omvendt er der valgt, at transformere bindingsvær-
kets pudsede og hvidkalkede udfyldninger til et antal 
varierede overflader i reliefvæggen. Som sådan udgør 
reliefvæggen en fortolkning af bindingsværksvæggen, 
der bygger på en kontrastering af dennes overflade-
karakterer.

Den praktiske udførelse af eksperimentet er sket 
gennem en række successive processer. Indlednings-
vist er bindingsværksvæggen affotograferet. Herefter 
er billedmaterialet bearbejdet til i alt 16 tegninger i 
målestok 1:1. Tegningerne repræsenterer de 16 beto-
nelementer i den endelige reliefvæg. Disse anvendes 
til henholdsvis at foretage valg vedrørende de stoflige 
karakterer samt at overfører bindingsværkets afteg-
ning til sand i de 16 støbekasser. 

Efter en grovere udformning af sandet i støbekas-
serne er disse efterfølgende udstøbt med gips. Gipsen 
er afformet og de fremkomne relieffer har herefter 
dannet baggrund for en videre efterbearbejdning. I 
den efterfølgende fase er der gennemført talrige sup-
plerende eksperimenter, der dels har haft til hensigt 
at undersøge stoflige virkninger i gips (og herigennem 
stoflige virkninger i beton) og dels har haft til hensigt 
at finde slipmidler mellem gips og beton. 

Med baggrund i de opnåede erfaringer er de efterbe-
arbejde gipsrelieffer igen monteret i støbekasserne. 
Denne gang omvendt, således at gipsrelieffet danner 
bund i støbekassen. Afslutningsvist er de forskellige 
slipmaterialer og slipmidler påført, hvorefter støbekas-
serne er udstøbt i hvid beton (se fig. VI 11-13).

Efter afformningen af de 16 betonelementer er disse 
monteret på en stålkonstruktion, hvorved de tilsam-
men udgør det færdige relief (se fig. 31). 

Sideløbende med de beskrevne processer er der 
er der støbt et antal metalemner i bronze. Disse er 
udformet, således at de udgør en del af den samlede 
reliefvæg. Således har bronzeemnerne taget form efter 
betonelementerne såvel som det modsatte har gjort 
sig gældende. Efter montagen af reliefvæggen er de 
støbte bronzeemner monteret på denne.    
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fig. VI 4

herunder fig. VI 8 fig. VI 7fig. VI 6

fig. VI 5

herunder fig. VI 9

fig. VI 4-9

Undersøgelse af 
forskellige relief-
virkninger. 

Udført i sandform i 
målestok 1:1
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fig. VI 11

fig. VI 12herunder fig. VI 13
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 fig. VI 10

Oversigtsbillede. 

Undersøgelser af stoflige virkninger i beton 
samt undersøgelser af slipmidler/medier til 
seperation af beton fra støbeform
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fig. VI 14

fig. VI 15herunder fig. VI 16

fig. VI 17

fig. VI 18

fig. VI 19
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herunder fig. VI 25herunder fig. VI 24herunder fig. VI 23 fig. VI 20 fig. VI 21 fig. VI 22
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Stoflige virkninger:

Eksperimentet har som helhed vist at beton i udpræ-
get grad er i stand til at antage de stoflige karakterer, 
der kendetegner de anvendte formmaterialer. 

Undtagelsen er formmaterialernes farvevariation, 
som ikke overføres til betonen. 

Samtidig har det vist sig at materialeegenskaben ikke 
overføres til betonen, hvilket naturligvis er forvente-
ligt. Alligevel synliggør dette et særligt fænomen, som 
kendetegner beton. Beton overtager formmaterialets 
karakter, men ikke dets egenskaber. Betonen kommer 
herved til at fremstå med en ”-agtighed”.  

Eksempelvis opnår beton en overfladekarakter sva-
rende til neopren gummi, når betonen udstøbes i en 
støbeform, bestående af dette materiale. Betonen 
fastholder sin egenskab men bliver i sin karakter 
gummi”agtig”. Tilsvarende bliver betonen plastic”agtig” 
ved støbning på plastic og bølgepap”agtig” ved støb-
ning på bølgepap osv. (se fig. VI 14-30)

Denne ”agtighed” fremkalder naturligt spørgsmålet 
om betonens egen grundlæggende karakter. Eksisterer 
der overhovedet en særlig betonkarakter? Et spørgs-
mål, der med baggrund i ovenstående reflektioner er 
tvivlsomt.

Beton vil altid antage sin karakter fra andre mate-
rialer, og har som sådan ingen selvstændig karakter. 
Derimod kan beton antage alle andre karakterer end 
sig selv. Idet der således tales om stoflige virkninger 
i beton vil disse virkninger altid være at henlede til 
støbeformens stoflige virkninger. 

Slipmidler/materialer

Gennem eksperimentet er der gjort talrige erfaringer 
med slipmidler og slipmaterialer, som hver på deres 
måde letter afformningen af betonelementet. 

Af de afprøvede slipmaterialer har det vist sig, at 
neoprengummi fungerer som et af de mest velegnede 
slipmaterialer. Således slipper betonen let fra gummi-
overfladen og desuden muliggør gummiets elasticitet 
at betonelementer med en negativ slipvinkel kan af-
formes. Gummimembranen kan så at sige trækkes ud 
af kaviteter, uden selv at revne eller medføre beska-
digelser ved betonelementet (se fig VI 30). 

Plastmaterialer har desuden vist sig som velegnede 
slipmaterialer. Disse efterlader ofte betonen med en 
særdeles spejlblank overflade. Imidlertid har det vist 
at plastmaterialerne har en tendens til at foretage fold-
ninger, som bliver indstøbt i betonen, og som derfor 
kan give visse vanskeligheder ved afformningen (se 
fig. 16, 18,19). 

Ved støbning af beton på gips er der afprøvet en 
række forskellige slipmidler i henholdsvis væske- og 
pulverform. Disse har været henholdsvis olie, brun 
sæbe, kartoffelmel, sukker og planteolie kogt sammen 
med sæbespåner. Af de nævnte har det sidste vist sig 
at være det mest velegnede. Således efterlader den 
sammenkogt olie/sæbe opløsning gipsen med en luk-
ket og glat overflade, der gør det let for betonen at 
slippe under afformningen (se fig. 20-22)

Olien og den brune sæbe kan desuden anvendes 
som slipmidler, men desværre har de en tendens til 
at forandre betonens overflade og efterlade misfarv-
ninger af denne.

Endelig har det vist sig at kartoffelmel og sukker 
er mindre egnede som slipmidler, idet begge stoffer 
reagere med betonen under dennes hærdningspro-
ces, hvorved der opstår en porøs og ikke bestandig 
overflade. Dette kan naturligvis være et ønske for 
betonens overflade og vil i så henseende udgøre en 
materialeæstetisk kvalitet (se fig. 14,15).   
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fig. VI 26

fig. VI 27

fig. VI 29

herunder fig. VI 28

herunder fig. VI 30
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fig. VI 31

Den færdige reliefvæg monteret 
på stålkonstruktion. 

Modstående side

fig. VI 26

Gips med indstøbte balloner.

Det bemærkes, hvorledes der op-
står en kontinuerlig og dynamisk 
rumdannelse i gipselementet.

Eksperimentet retter sig mod un-
dersøgelsen af dynamiske rum-
forløb i beton. Således forventes 
det at betonen i efterfølgende 
eksperimenter erstatter gipsen, 
idet de to materialer støbeteknisk  
har samme egenskaber.  

Modstående side

fig. VI 27,28

Beton støbt i plastfoliemembran.

Modstående side

fig. VI 30

Beton støbt i gummimembran.


